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SMLOUVA O FÚZI SPOLKŮ SLOUČENÍM 
uzavřená dle ust. § 274 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  

(dále jen „Smlouva“) 

 

SMLUVNÍ STRANY: 

 

Česká asociace rusistů, z. s. 

se sídlem: V závětří 1036/4, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 00443247 

zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp.zn. L 1427 

zastoupený _____________ 

(dále jen „Nástupnický spolek“) 

 

a  

 

Česko – ruská společnost, z.s. 

se sídlem: V závětří 1036/4, Holešovice, 170 00 Praha, IČO: 00442747 

zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp.zn. L 558 

zastoupený _______________ 

(dále jen „Zanikající spolek“) 

 

(Nástupnický spolek a Zanikající spolek společně dále jen „Zúčastněné spolky“) 

 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:  

 

A. Zanikající spolek i Nástupnický spolek jsou spolky řídícími se zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“);  

 

B. Zúčastněné spolky mají zájem uskutečnit za podmínek stanovených Občanským zákoníkem 

vnitrostátní fúzi sloučením, v důsledku, které Zanikající spolek zanikne sloučením s 

Nástupnickým spolkem, na který přejde jmění Zanikajícího spolku;  

 

C. V důsledku fúze Zanikající spolek zanikne bez likvidace. 

 

D. Rozhodným dnem bude 01.09.2022, konečné účetní závěrky Zúčastněných spolků budou 

vyhotoveny ke dni 31.08.2022 a zahajovací rozvaha Nástupnického spolku bude 

vyhotovena ke dni 01.09. 2022;  

 

 

DOHODLY SE ZÚČASTNĚNÉ SPOLKY NÁSLEDOVNĚ: 

 

 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY  

 

Na základě této Smlouvy dojde k fúzi sloučením Zúčastněných spolků s tím, že ke dni 

zápisu fúze do spolkového rejstříku přejde souhrn veškerého majetku a dluhů Zanikajícího 

spolku na Nástupnický spolek a Nástupnický spolek vstoupí do právního postavení 

Zanikajícího spolku, nestanoví-li zákon něco jiného („Fúze“). 

 

2. IDENTIFIKACE ZÚČASTNĚNÝCH SPOLKŮ 
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Zúčastněnými spolky této vnitrostátní Fúze jsou tyto spolky: 

 

a) Česká asociace rusistů, z. s.  se sídlem: V závětří 1036/4, Holešovice, 170 00 Praha 7, 

IČO: 00443247, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, 

pod sp.zn. L 1427, jako Nástupnický spolek; 

 

b) Česko – ruská společnost, z.s. se sídlem: V závětří 1036/4, Holešovice, 170 00 Praha, 

IČO: 00442747 zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, 

pod sp.zn. L 558; jako Zanikající spolek; 

 

3. VLIV FÚZE NA ČLENSTVÍ 

 

3.1. Zápisem Fúze do spolkového rejstříku nabývají všichni členové Zanikajícího spolku 

členství v Nástupnickém spolku, a to se všemi právy a povinnosti vyplývajícími ze 

stanov Nástupnického spolku. 

3.2. Osobám, které budou ke dni účinnosti Fúze členy obou Zúčastněných spolků, zanikne 

v důsledku Fúze členství v Zanikajícím spolku a zůstanou členy Nástupnického spolku. 

 

4. ROZHODNÝ DEN FÚZE 

 

4.1. Rozhodným dnem Fúze se určuje den 01.09.2022 („Rozhodný den“). 

4.2. Od Rozhodného dne se jednání Zanikajícího spolku považuje z účetního hlediska za 

jednání uskutečněné na účet Nástupnického spolku. 

4.3. Ke dni předcházejícímu Rozhodnému dni sestaví Zanikající spolek konečnou účetní 

závěrku. K Rozhodnému dni sestaví Nástupnický spolek zahajovací rozvahu. 

 

5. ZMĚNY STANOV NÁSTUPNICKÉHO SPOLKU 

 

5.1. V souvislosti s Fúzí budou změněny stanovy Nástupnického spolku. 

5.2. Členové Zanikajícího spolku schválením návrhu Smlouvy přistupují ke stanovám 

Nástupnického spolku. 

 

6. VYŽADOVANÉ SOUHLASY 

 

6.1. Tato Smlouva musí být schválena nejvyššími orgány obou Zúčastněných spolků, a to 

v souladu s jejich stanovami a zákonem. 

6.2. Smlouva o fúzi je přijata usnesením nejvyššího orgánu posledního ze Zúčastněných 

spolků o schválení návrhu Smlouvy a jejím podpisem za tento spolek. 

 

 

7. USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ 

 

7.1. Ten, kdo Smlouvu za spolek podepisuje, připojí k podpisu kromě dalších náležitostí, 

rovněž údaj o tom, že návrh Smlouvy schválil nejvyšší orgán spolku a kdy se tak stalo. 

7.2. Právní účinky Fúze podle této Smlouvy nastávají dnem zápisu Fúze do spolkového 

rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze. 

7.3. Po zápisu Fúze do spolkového rejstříku nelze Smlouvu změnit nebo zrušit.  
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7.4. Tato Smlouva se pořizuje ve třech vyhotoveních, přičemž každý ze Zúčastněných 

spolků obdrží po jednom z nich a jedno vyhotovení bude předloženo Městskému soudu 

v Praze pro zápis Fúze do spolkového rejstříku. 

 

 

 

Návrh této Smlouvy byl schválen Republikovým shromážděním zástupců Zanikajícího spolku 

dne 24.8.2022 

 

Návrh této Smlouvy byl schválen Valným shromážděním delegátů Nástupnického spolku dne 

24.8.2022 

 

 

 

 

V Praze dne _____________     V Praze dne _______________ 

 

 

 

 

 

…………………………………….    …………………………………… 

Zanikající spolek       Nástupnický spolek 

Česko – ruská společnost, z.s., zast.    Česká asociace rusistů, z.s., zast. 

 


